
 

                                                                                                        

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  

  (четверта сесія 8 скликання) 

 

 

 

від  02 квітня  2021 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами 

населених  пунктів у власність на землях 

Городнянської міської ради 

 

  Розглянувши заяви та проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність для ведення особистого селянського господарства  та 

садівництва з земель комунальної власності на території Городнянської міської 

ради за межами населених пунктів, керуючись ст. 25, 26 Закону України  „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом України, Городнянська 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого селянського господарства та садівництва з 

земель комунальної власності на території Городнянської міської ради за 

межами населених пунктів і передати їх у приватну власність:  

1.1 Дорошенко Кирило 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, 15 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3468 

за межами с. Старосілля 

Чернігівської області  

1.2 Івашина Людмила Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 60 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3402 

за межами с. Солонівка, 

Чернігівської області  



1.3 Чугай Наталія Валеріївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 13 

1,8213 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742141000:05:000:0141 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3366 

за межами м. Городня, 

Чернігівської області  

1.4 Івасенко Сергій Миколайович  

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 8 

2,000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1476 

за межами с. Бутівка,  

Чернігівської області  

1.5 Батюк Тетяна Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 94 Б 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:0145 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3496 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області  

1.6 Івасенко Валентина Іванівна  

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 8 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1475 

за межами с. Бутівка,  

Чернігівської області 

1.7 Сіллер Наталія Олегівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 88 

1,8884 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1196 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1054 

за межами с. Дроздовиця,  

Чернігівської області  

1.8 Слюнкова Наталія Леонідівна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 7 

1,8885 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1197 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1054 

за межами с. Дроздовиця,  

Чернігівської області 

1.9 Кучерявенко Марина  

Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 73, кв. 12 

1,8213 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:0139 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3366 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 

1.10 Чугай Олександр Володимирович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 13 

1,8213 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:0140 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3366 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 

1.11 Єрмолова Людмила 

Віталіївна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 49-в, кв. 14 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3405 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3326 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.12 Куліш Володимир 

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 83 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1478 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1154 



за межами с. Здрягівка,  

Чернігівської області 

1.13 Шатило Михайло Миколайович 

Городнянський район, 

с. Солонівка 

вул. М. Вітрова, буд. 6 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0509 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3318 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.14 Борсук Лариса Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Центральна, буд. 12 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0506 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3318 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

 

1.15 Самойленко Юрій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 11 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0508 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3318 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

 

1.16 Моторний Олександр  

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 170 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0507 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3318 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

 



1.17 Чугай Вікторія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 42 

1,7452 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства  

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1663 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1597 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.18 Чугай  Олександр Іванович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 42 

1,7452 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства  

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1661 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1597 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.19 Кравченко Олександр  

Васильович 

м. Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 9, кв. 1 

1,7452 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства  

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1660 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1597 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

 

2. Громадянам, які отримали земельну ділянку у власність, 

використовувати її за цільовим призначенням.  

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          А.І. Богдан 


